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MEJÄ-kokeen tulokset
14.7.2013 Lohja, Kirkniemi
Järjestäjä:
Kokeen ylituomari:
Muut tuomarit:

Kokeen vastaava
toimitsija:
Kokeen sihteeri:
Kokeen emäntä:
Sää:

Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat ry
Jarno Hynninen
Kari Kielo
Rauli Markelin
Jessica Järviniemi
Laura Fabritius
Mari Tilles
Karola Pätäri
lämmin kesäsää

Ylituomarin kertomus
Kokeen järjestäjänä oli Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat ry. Koe pidettiin OsuniemenKirkniemen, Mustion ja Vassbölen-Degerbyn Metsästysseurojen metsissä ja
tukikohtana oli Osuniemen-Kirkniemen Metsästysseuran maja. Ylituomarinna oli
Jarno Hynninen Emäsalosta arvostellen koirat AVO 3 - 4 ja 10 - 12. Muina tuomareina
oli Jessica Järviniemi Vihdistä arvostellen koirat AVO 1 - 2 ja 5 - 9 Rauli Markelin
Helsingistä arvostellen koirat VOI 13 - 18 sekä Kari Kielo Turusta arvostellen koirat
VOI 19 - 24. Vastaavana koetoimitsijana oli Laura Fabritius, joka koetoimikuntineen
selviytyi tehtävästään erinomaisesti. Maastot oli koemaastoiksi sopivia ja jäljet hyvin
sijoitettu. Jälkien pituudet olivata riittävät ja pääsääntöisesti piilomerkattu. Oppaiden
työskentely oli hyvää. Kaatoina käytettiin tuoreena pakastettuja ja koeaamuksi
sulatettuja peuran sorkkia. Riistahavaintoina peura, rusakko, pyypoikue sekä
runsaasti hirvieläimen jälkiä ja jätöksiä. Yhden koiran suoritus keskeytettiin
kyynpuremaepäilyn vuoksi. Laukauksensietotesti suoritettiin haulikolla ja kaikki koirat
läpäisivät sen. Tunnistusmerkinnät tarkastettiin pistokokein, eikä niissä ollut
huomautettavvaa. Sää oli lämmin kesäsää. Koearvostelun suoritti hyväksytysti Sari
Nuolikoski Vantaalta (352071) Jessica Järviniemelle. Koe päättyi kello

AVO-koirat
borderterrieri, uros, s. 29.3.2008

Rek. no FIN24976/08

Tigerlike Super Trouper

AVO 0

Luoto Anu
Tuomari: Jarno Hynninen, ohjaaja Anu Luoto
Kamille osoitetaan alkumakaus, jonka nuuhkii. Alkaa hyvävauhtinen
maavainuun tukeutuva jäljestys. 1. ja 2. osuuden loppuun mennään
tarkasti jäljellä vain muutamalla pienellä suunnantarkastuksella. Sitten
muut jäljet vetävät poistumaan verijäljeltä aina hukkaan saakka. Sama
toistuu 2. kulmalla, josta yli ja paluu ei onnistu - hukka. 3. osuus taas
jäljellä, mutta loppupuolella pyörittää itsensä 3. hukkaan. Tuomari
keskeyttää koesuorituksen. Harjoitellen sorkalle. 1. kulma selviää
lenkillä, 1. makaus ohitetaan, 2. osoitetaan hyvin. Jäljestys onnistui
hyvin suurimmalla osalla jälkeä.

bretagnenbassetti, uros, s. 6.4.2011

Rek. no FI29233/11

Easefull Donatello

AVO 0

Flander Laura
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Tuomari: Jessica Järviniemi, ohjaaja Juk k a Seppänen
Tarkasti ohjattu lähtö. Frodo etenee uskollisesti jälkiuralla aina
ensimmäisen osuuden puoli väliin asti, josta määrätietoinen poistuminen
jäljeltä riistapokua pitkin. Uuden alun jälkeen jäljestys jatkuu tarkasti.
Ensimmäinen kulma hyvin, makaus merkataan pysähtyen ja nuuskien.
Toisella osuudella laajempi lenkki, kehoituksilla palaa jälkiuralle. Toisen
osuuden loppupuolella jälleen määrätietoinen poistuminen jäljeltä toinen hukka. Uusi alku ennen kulmaa, jonka selvittää tarkasti ja
makaus merkataan tunnollisesti. Kolmas osuus Frodo etenee tarkasti,
mutta hieman puolen välin jälkeen, poistuu jälleen määrätietoisesti
jäljeltä, jolloin koe keskeytetään. Harjoitusmielellä mennään kaadolle,
jonka nuuhkii.
Frodo osaa tehtävänsä, mutta tänään useat tuoreet riistapolut häiritsivät
koiran tarkkaa jälkituota.

mäyräkoira, karkeakarvainen, uros, s. 17.1.2011

Rek. no FI6208/11

Zekiwa Hang Loose

AVO 0

Laine Pirjo
Tuomari: Jarno Hynninen, ohjaaja Mia Klementti
Leevi 1. kokeessa. Alkumakauksen nuuhkaisu ja vauhdilla matkaan.
Valitettavasti verijäljen jäljestystä riitti vain siihen saakka, kun joku muu
jälki tuli vastaan. Leevi poistui 1. osuudella kolmesti muille maille ja sai
3 hukkaa. Tuomari keskeytti koesuorituksen. Eli tänään verijälki ei
oikeastaan kiinnostanut, muut asiat enemmän. Verijäljestysosaamista
oli kuitenkin havaittavissa, samaten intoa. Jatkossa työskentelyyn lisää
malttia sekä motivaatiota, niin tulosta varmasti alkaa tulla.

mäyräkoira, karkeakarvainen, uros, s. 5.6.2009

Rek. no FI45273/09

Royal Pepper's Caruso

AVO 0

Id Emmi
Tuomari: Jarno Hynninen, ohjaaja Emmi Id
Wagner eka kokeessaan . Ohjattu alku ja makauksen nuuhkiminen.
Kovaa vauhtia jäljelle, 50 m jäljestystä, suunnan tarkastus ja 50 m
paluujälkeä vauhdilla, hukka. Jatketaan ja poistuminen muille jäljille
vauhdilla, toinen hukka. Päästäään kulmalle, selvitetään se
suunnantarkastuslenkein, makaus osoitetaan selvästi ja 2. osuudelle.
Sen puoleen väliin hyvin jäljellä, mutta muut jäljet vetävät ja poistuu
jäljeltä. Kolmas hukka ja tuomari keskeyttää koesuorituksen.
Harjoitellen sorkalle. Innokas koira, jota on harjoitettava pysymään
verijäljellä, otettava liika vauhti pois ja hyvä tulee.

mäyräkoira, karkeakarvainen, uros, s. 3.7.2008

Rek. no FIN40351/08

Zekiwa Cain

AVO 0

Johanna Miettinen ja Antti Räisä
Tuomari: Jessica Järviniemi, ohjaaja Johanna Miettinen
Esko-koiraa ohjataan jäljelle, alkaa rauhallisesti etenevä jäljestys.
Ensimmäisen osuuden puolessa välissä koira ajautuu jäljen sivuun eikä
palaa takaisin kehotuksista huolimatta. Uuden alun jälkeen tarkka ja
rauhallinen jäljestys jatkuu. Ensimmäinen kulma tarkasti, makaus
merkataan pysähtyen ja nuuskien. Peurahavainto. Toisella osuudella
Esko ajautuu riistapolulle ja poistuu näin määräietoisesti jäljeltä - toinen
hukka. Toinen kulma jälleen tarkasti ja makaus merkataan huolella.
Kolmannella osuudella koira selvästi väsyy kuumuudessa ja osuuden
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puolessa välin koira ajautuu jäljen sivuun eikä palaa kehoituksista
huolimatta takaisin jälkiuralle - koe keskeytetään. Harjoitusmielellä
mennään kaadolle, jonka nuuskii ja kantaa. Esko tietää ja osaa
tehtävänsä, mutta tänään metsän muut ihmeet veivät voiton verijäljestä.

mäyräkoira, karkeakarvainen kääpiö, uros, s. 12.10.2009

Rek. no FI11642/10

Hodja's Kozzakk

AVO 0

Lahtinen Mari
Tuomari: Jarno Hynninen, ohjaaja Mari Lahtinen
Maxim ohjataan alkuun ja ensimmäinen koesuoritus alkaa. Pääasiassa
ilmavainuun tukeutuen koira lähtee verijäljelle. Ominaista työskentelylle
oli, että Maxim tarkasti 1. osuudella jokaisen sivujäljen, muun jäljen,
polun ja kaiken mahdollisen. Tarkastuslenkit kasvoivat osuuden loppua
kohden ja ennen kulmaa hukkaan saakka. Ohjatusti makaukselle, jonka
söi. Kulma ei selviä lenkittämällä, vaan tulee hukka. Tuomari keskeyttää
koesuorituksen, koska edelllytyksiä edetä loppuun säädetyssä ajassa
ei ole. Ahkera koira, joka tunnisti verijäljen hyvin. Harjoiteltava sillä
pysymistä.

mäyräkoira, lyhytkarvainen, uros, s. 24.1.2011

Rek. no FI16722/11

Dachspoint Medieval Knight

AVO 0

Koskenkorva Jarmo
Tuomari: Jessica Järviniemi, ohjaaja Jarmo Kosk enk orva
Ohjattu lähtö. Chico etenee sopivaa vauhtia sekä maa- että ilmavainua
käyttäen. Ensimmäinen osuus hyvää jäljestystä aina ensimmäiselle
kulmalle asti, jonka selvittää tarkasti, makaus merkataan selvästi.
Toisen osuuden puolen välin jälkeen laajempi lenkki sitten kaarroksella
makaukselle, jona merkkaa hyvin. Kolmannen osuuden alussa
määrätietoinen poistuminen jäljeltä - uusi alku. Uuden alun jälkeen
hyvää jäljestystä kolmannen osuuden puoleen väliin asti, josta ajautuu
jäljen sivuun eik kehotuksista huolimatta palaa jälkiuralle. Toinen hukka.
uuen alun jälkeen jäljestys jatkuu, kunnes juuri ennen kaatoa ajautuu
jäljen sivulle ja jatkaa tästä matkaa uloskrepityksiä pitkin. Koira
palautetaan jäljelle. Koe keskeytetään. Palautuksen jälkeen suoraan
kaadolle, jonka nuuskii. Chico osaa ja tietää tehtävänsä, mutta tänään
metsän muut ihmeet veivät voiton.

mäyräkoira, lyhytkarvainen kääpiö, uros, s. 5.2.2010

Rek. no FI19284/10

Hakiavan Mustikka

AVO 3
28 pistettä

Jokela Johanna

Tuomari: Jessica Järviniemi, ohjaaja Johanna Jok ela
Jäljestämishalukkuus
(6)
2 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
4 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
3 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 14 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
2 pistettä
Hyvin ohjattu lähtö. Pätkä-koira etenee suorat osuudeet tehde
tarkistuksisa jäljen molemmin puolin. Ensimmäisen osuuden puolessa
välissä koira ajautuu riistapolulle eikä löydä takaisi jälkiuralle - uusi alku.
Uuden alun jälkeen jäljestys jatkuu aina toisen osuuden puoleen väliin
asti, olloin ajautuu jäljen sivulle eikä löydä takaisin jäljelle - toinen
hukka. Uuden alun jälkeen jälljestys jatkuu tarkkaan kaadolle asti, jonka
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nuuskii. Molemmat kulmat selvittää tarkasti ja makaukset merkkaa
pysähtyen ja nuuskien. Hyvä jälkipari!

rhodesiankoira, narttu, s. 11.7.2006

Rek. no FIN39937/06

Bawabu Zambga Zahura

AVO 2
31 pistettä

Holmberg Ann-Sofie

Tuomari: Jessica Järviniemi, ohjaaja Ann-Sofie Holmberg
Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
7 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
6 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
8 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
3 pistettä
Ohjattu lähtö. Puma-koira etenee sopivaa vauhtia pääosin ilmavainua
käyttäen ja tehden tarkistuksia jäljen molemmin puolin. Ensimmäisen
osuuden lopussa laajempi lenkki ja sitten oikaisten toiselle osuudelle,
jolloin makaus jää merkkaamatta. Toinen osuus avokalliolla. Puma
etenee tehden edelleen tarkistuksia. Toisen kulman ylittää, makaus jää
merkkaamatta, sitten kaarroksella kolmannelle osuudelle. Kolmannen
osuuden puolessa välin Puuma ajautuu jäljen sivulle eikä useasta
kehotuksesta huolimatta palaa jatkamaan jälkityötä. Uusi alku. Uuden
alun jälkeen jäljestys jatkuu ilmavainulla kaadolle, jonka nuuskii.

mäyräkoira, pitkäkarvainen, narttu, s. 23.7.2011

Rek. no FI46848/11

Battabi's Blance

AVO 2
33 pistettä

Taavila Kari

Tuomari: Jarno Hynninen, ohjaaja Kari Taavila
Jäljestämishalukkuus
(6)
3 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
6 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
5 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 14 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
2 pistettä
Alkumakauksen nuuhkaisu ja verkkaisesti matkaan. Ilmavainuun ja osin
maavainuun tukeutuen lähtee jäljestykseen varmistettuaan ohjaajalta,
että onks pakko. Kun on, niin jälkityö on tarkkaa ja jäljen päällä kaikilla
osuuksilla. Kaksi pitkää lepotaukoa ja lukuisia vahvistuksia ohjaajalta
vähänkin hankalammissa paikoissa. Eteneminen on kovin hidasta,
mutta lopulta päästään sorkalle, joka osoitetaan nuuhkimalla. Kulmat
selviävät käännöksellä ja varmistuksella erittäin tarkasti, makaukset
osoitetaan selvästi. Blancella tarkka, mutta hidas päivä.

novascotiannoutaja, narttu, s. 20.12.2008

Rek. no FIN63077/08

Redadict Dandy Duck

AVO 2
35 pistettä

Nurmikivi Annina

Tuomari: Jessica Järviniemi, ohjaaja Annina Nurmik ivi
Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
8 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
6 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 11 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
3 pistettä
Hyvin ohjattu lähtö. Myrkky-koira etenee sopivaa vauhtia sekä maa- että
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ilmavainua käyttäen. Kaksi ensimmäistä osuutta Myrkky jäljestää
tarkasti jälkiuralla. Ensimmäinen makaus merkataan pysähtyen ja
nuuskien, kulma ulkokaarroksella. Toinen makaus nopeasti
nuuskaisten. Toisella kulmalla runsaasti pyörimistä ja lopuksi ohjaajan
kehotuksella löytää seuraavalle osuudelle. Kolmannen osuuden
puolessa välin koira ajautuu jäljen sivuun eikä löydä takaisin jäljelle uusi alku. Uuden alun jälkeen tarkkaa jäljestystä kaadolle, jonka nuuskii
ja nostaa. Innokas, sisukas jäljestäjä!

rottweiler, narttu, s. 25.2.2009

Rek. no FI30662/09

Portin Haltijan Gloria

AVO 1
44 pistettä

Hurmekoski Tuija

Tuomari: Jessica Järviniemi, ohjaaja Tuija Hurmek osk i
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
8 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 12 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Hyvin ohjattu lähtö. Pyry etenee sopivaa vauhtia sekä maa- että
ilmavainua käyttäen. Kaikilla suorilla osuuksilla Pyry tekee pieniä
tarkistuksia jäljen molemmin puolin, palaten kuitenkin omatoimisesti
takisin jälkiuralle Viimeisellä osuudella laajempi lenkki, koira hakee
vilvoittelupaikan, jatkaa tästä edelleen jälkiuralle. Kaadolle Pyry tulee
sivusta ja tästä takakautta osoittamaan kaatoa, jonka nuuskii ja nostaa.
Molemmilla kulmilla pyörimistä ja etenkin toisella tarvitsee ohjaajan
kehoitusta. molemmat makaukset merkkaa selvästi pysähtyen ja
nuuskien. Hyvä yhteistyö koiran ja ohjaajan välillä.

VOI-koirat
bretagnenbassetti, narttu, s. 29.3.2006

Rek. no FIN24807/06

Meccala Lysti

VOI -

Tilles Mari
Tuomari: Kari Kielo, ohjaaja Mari Tilles
Kiva tutkii ja syö lähtömakausta niin perusteellisesti, että ohjaaja
lähettää lopulta koiran jäljelle takapuolesta tuuppaamalla. Tästä
loukkaantumatta koira aloittaa sopivavauhtisen ja jälkiuran päällä ja
sivuilla aaltoillen etenevän työskentelyn, aika ajoin tarkistuksia
riistanjäljille joilta palaa aina itsenäisesti. Pysähtyy makauksella,
ensimmäisellä kulmalla käy kulman sivussa pyörimässä tuoreissa
peuranjätöksissä joita myös maistaa hiukan ja lähtee tästä laajalle
tarkistuslenkille ulkokautta löytäen uudelle osuudelle hiukan kulmaa
ohittaen. Toisella osuudella jäljestää ajoittain hieman jäljen sivussa
jäljen suuntaisesti palaten omatoimisesti jäljelle sekä tarkistelee
edelleen riistanjälkiä, pysähtyy makauksella. Toisella kulmalla olevalle
katkolle tultaessa lähtee jäljen sivuun sivuuttaen ensin kulman ja käy
uimassa traktoriurassa, josta lähtee tekemään laajaa rengastusta
takaisin verijäljelle. Rengastukselta tullessaan osuu nuoren jäniksen
päivämakuulle suorittaen tyylipuhtaan ylösajon, ohjaajan tiukkasanainen
kielto toistettuna ja sitä seuraava kehotus saa koiran vielä hetkeksi
palaamaan jälkityöhön mutta pian veri vetää jänön perään ja osoitetaan
puhdas jälki. Verijälki ei kuitenkaan enää tunnu kiinnostavan, ja kun
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toistettukaan yritys ei saa koiraa pysymään jäljellä ehtii ohjaaja
keskeyttää kokeen juuri ennen tuomaria.
Kivasti alkanut jälkityö loppui harmillisesti voimakkaamman vietin
kutsuessa.

englannin spingerspanieli, narttu, s. 5.6.2009

Rek. no FI40058/09

Coco Hit's Go For It

VOI -

Nyman Susann
Tuomari: Kari Kielo, ohjaaja Susann Nyman
Massalle osoitetaan lähtömakaus, jota malttaa hieman tutkiakin ennen
kuin lähtee innokkaasti jäljelle. Heti lähtöviitoituksen jälkeen pari
suunnantarkistuspistoa jäljen sivuun, joiden jälkeen aloittaa
sopivavauhtisesti jälkiuran päällä aaltoillen etenevän työskentelyn.
Välillä kaukanakin jäljestä aaltoillen ja yhdessä kohtaa runsaasti
tarkistellen, mutta makauksella pysähtyen päästään katkokulmalle jolla
jatkaa kauas yli kaartaen ilmavainulla takaisin toiselle osuudelle. Jatkaa
kuitenkin jäljen sivuun toiselle puolelle edeten niin kauas että
palautetaan puhtaalle jäljelle. Jatkettaessa lievästi aaltoillen ja
tarkistellen makaus ylittäen, hieman ennen kulmaa koiraa hypähtää ja
katsoo taakseen vingahtaen samalla ja kun opas kertoo nähneensä
samassa kohdassa kyyn jonka yli koira ohjaajineen sekä tuomari olivat
kulkeneet, keskeyttää tuomari kokeen koska käärmenpureman
mahdollisuutta ei voida täysin poissulkea.

mäyräkoira, karkeakarvainen, narttu, s. 23.9.2007

Rek. no FIN50008/07

Nicarne's Nicolette

VOI 0

Pätäri Karola ja Timo
Tuomari: Rauli Mark elin, ohjaaja Timo Pätäri
Ohjattu lähtö. Minni jäljestää maavainua käyttäen rauhallista
kävelyvauhtia. 2. osuuden alussa poistuu määrätietoisesti jäljeltä.
Palutetaan jäljelle. Alkuosuuden aurinkoiset ja kuumat kalliot veivät
paraan terän Minnin työskentelystä ja sisulla jatketaan, kunnes 3:nnella
osuudella käynnistyy ajo, johon käytetään viimeisetkin voimat.
Palautetaan jäljelle, mutta jäljestys ei etene ja puhti on poissa ja koe
keskeytetään. Makauksista 2 merkitään, muut ohitetaan.

mäyräkoira, karkeakarvainen kääpiö, narttu, s. 7.2.2006

Rek. no FIN20512/06

Minelan Choiranita

VOI 0

Tuovi Henttu ja Julius Torckell
Tuomari: Rauli Mark elin, ohjaaja Leena Vatanen
Lähtömakaukselta Ira lähtisi mieluummin takaisin autolle. Pienen
houkuttelen ja innostuksen jälkeen edetään n.50m ja jäljestys pysähtyy
kuivan ojan pohjalle. Uuden alun jälkeen sama toistuu kahdesti ja koe
keskeytetään.

mäyräkoira, karkeakarvainen, uros, s. 11.10.2006

Rek. no FIN53790/06

Skrik

VOI 3
23 pistettä

Fabritius Laura
Tuomari: Kari Kielo, ohjaaja Laura Fabritius
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Jäljestämishalukkuus
(6)
3 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
8 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
3 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
5 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
1 pistettä
Tarmolle osoitetaan lähtömakaus, jonka tutkii juurta jaksain ja lähtee
touhukkaasti jäljelle. Työskentely on jälkitarkkaa ja hyvin rauhallisella
vauhdilla etenevää, jopa verkkaista vaikka koira työskenteleekin koko
ajan. Ensimmäinen osuus kulkee lopussa täysin tuulettomalla kuumalla
hakkuuaukealla, joka hidastaa koiran työskentelyä entisestään ja
katkokulmalle tultaessa koira jatkaakin suoraan yli etsiytyen aukean
laidassa olevaan ojaan vilvoittelemaan. Kun ohjaajan kehotuksetkaan
eivät saa koiraa palaamaan jäljelle, osoitetaan puhdas jälki metsän
laidasta. Metsään tultaessa Tarmion työskentely saa vähän lisää
vauhtia, mutta edelleen etenemistahti on niin verkkainen että ohjaajakin
ehtii jäljestyksen aikana poimia marjoja suuhunsa. Riistanjäljet
aiheuttavat hieman tarkistuksia toisella ja kolmannella osuudella, loppua
kohti työskentely on myös hieman aaltoilevaa. Toisella kulmalla jatkaa
taas suoraan käyden kulman lähellä olevassa ojassa vilvoittelemassa,
tällä kertaa ohjaajan kehotukset auttavat muistamaan tehtävän ja
etsiytyy pienellä kaarroksella uudelle osuudelle. Kolmannella kulmalla
pieni tarkistuspisto ulkokautta, makauksista merkkaa yhden kunnolla
pysähtyen ja kahdella nyökkää hieman. Kaadolle tultaessa saa vainun
jo hieman kauempaa ja kiristää tahtia, kaadolla pysähtyy osoittaen
sorkan häntä vispaten ja jää kaadolle.
Hyvävainuinen ja tarkkaa työtä tekevä koira, joka saisi kuitenkin
työskennellä hieman tarmokkaammin, tänään hukan lisäksi
enimmäisajan ylittyminen aivan lopussa pudottaa palkintosijaa.

mäyräkoira, pitkäkarvainen, narttu, s. 29.3.2009

Rek. no FI28175/09

Käpälämäki Zola

VOI 3
27 pistettä

Ottilia & Ilmari Leikkonen ja Tuija Lindholm

Tuomari: Rauli Mark elin, ohjaaja Ottilia Leik k onen
Jäljestämishalukkuus
(6)
3 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
7 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
6 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
6 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
2 pistettä
Hyvn ohjattu lähtö. Zola jäljestää maavainua käyttäen rauhallista
kävelyvauhtia. Kaikilla osuuksilla useita erikokoisia lenkkejä jäljen
molemmin puolin, jotka 1. osuuden alussa johtavat hukkaan. Kaikki
kulmat laajoilla tarkistuksilla ja lenkeillä. Makuut ylitetään tai ohitetaan.
Sorkalle sivusta, jonka omii nuuhkien ja jääden viereen. Ajan ylitys
pudottaa toisen palkintosijan..

mäyräkoira, pitkäkarvainen, uros, s. 17.5.2011

Rek. no FI35303/11

Maxi-Tax Ozzy Osbourne

VOI 3
28 pistettä

Ahjonpalo Heidi
Tuomari: Rauli Mark elin, ohjaaja Tomi Metsä
Jäljestämishalukkuus
(6)
3 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
7 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
5 pistettä
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Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
8 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
2 pistettä
Lähtömakaus osoittetaan, josta Eddie kehoitetaa jäljelle. Työskentely
on maavainnuista mukavaa kävelyvauhtia enimmäkseen jäljen päällä
edeten 1. kulma oikaistaan tietä pitkin, palataan kulmalle ja
paluujäljelle. 2. kulma, jolla katkos, selviää parilla lenkillä 3:nnella
kulmalla. Pyypoikue vie Eddien mennessään. Palautetaan kulmalle.
Viimeinen osuus pienin poikkeamin kaadolle, jonka omisti nuuhkien ja
jääden viereen. Makuista 2 merkkaa ja 2 ohittaa.

mäyräkoira, pitkäkarvainen kääpiö, narttu, s. 15.1.2010

Rek. no FI17099/10

Pikkuvihin Bianca

VOI 3
28 pistettä

Härkönen Anu

Tuomari: Kari Kielo, ohjaaja Anu Härk önen
Jäljestämishalukkuus
(6)
3 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
9 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
4 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
8 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
1 pistettä
Anna tutkii lähtömakauksen, jolta opastetusti ja innokkaasti jäljelle.
Aivan aluksi työskentely on jäljen päällä iloisesti pomppien etenevää,
mutta varsin pian maaston muuttuessa hieman vaikeakulkuiseksi
työskentely muuttuu pysähteleväksi ja tarkistelevaksi. Varsinkin
ensimmäisellä ja toisella osuudella työskentely on puurtavaa ja aikaa
kuluu paljon koiran seisahdellessa paljon ja etsiessä helpompaa
kulkuväylää hiukankin vaikeissa maastokohdissa. Jälkitarkkuus sinänsä
on melko hyvää, yleensä ei etäännytä kauas jäljestä ja ohjaaja kehottaa
koiraa vain kolmeen otteeseen vaikka Anna tuntuisikin usein haluavan
vähän enemmän tukea. Kaksi viimeistä osuutta mennään vähän
helppokulkuisemmassa maastossa ja työskentely on selvästi
parempaa, joskin edelleen hieman pysähtelevää ja tarkistelevaa.
Ensimmäisellä kulmalla olevan katkon selvittäminen kestää melko
kauan lähinnä koiran epäröivästä työskentelytavasta johtuen, teknisesti
suoritus on OK koiran tehdessä ensin pari tarkistuslenkkiä ja sitten
jäljentekijöiden jalanjälkiä pitkin uuden osuuden alkuun. Toisella
kulmalla pieni tarkistuslenkki, kolmannella kulmalla jatkaa hetken
suoraan ja huomatessaan hajun hävinneen löytää hetken mietittyään
tarkistuslenkillä viimeiselle osuudelle. Makauksista pysähtyy selvästi
toisella ja neljännellä nuuhkaisten vauhdissa muut. Kaadolle tultaessa
lähtee tarkistukselle jäljen sivuun saaden vainun sorkasta, jonka
osoittaa ja jää kaadolle 45 min. jäljestämisajan täyttyessä samalla
hetkellä.
Anna kykenee selvästi erinomaiseenkin suoritukseen kunhan
itsevarmuutta myös vaikeissa maastoissa tulee enemmän, tänään
epävarmuus ja runsas ajankäyttö pudottavat palkintosijaa.

espanjanvesikoira, uros, s. 29.5.2008

Rek. no FI34678/09

Curro de Aguas del Sur

VOI 2
36 pistettä

Tarkiainen Eveliina ja Ville
Tuomari: Rauli Mark elin, ohjaaja Eveliina Tark iainen
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
6 pistettä
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Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
8 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Hyvin ohjattu lähtö. Aatu jäljestää enimmäkseen maavainua käyttäen
rauhallista kävelyvauhtia kaikki osuudet vain pienin poikkeamin.
Katkokulmalla veren loppuminen havaitaan, siitä huolimatta jatketaan
suoraan ja palautetaan veretyksen alkuun. 2. kulma tarkastuslenkillä ja
3s pienellä suunnantarkastuspistolla. Makauksista 1. ja 4s kävellään yli,
2. ja 3s pysähdytään ja nuuhkitaan. Sorkan omii haistellen ja jääden
viereen.

bordercollie, uros, s. 21.5.2007

Rek. no ER32322/07

Hakukaaren Lucky

VOI 1
41 pistettä

Kiri Tarja ja Marju

Tuomari: Rauli Mark elin, ohjaaja Tarja Kiri
Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
8 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 12 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Ohjattu lähtö. Orm jäljestää maa- ja ilmavainulla mukavaa kävelyvauhtia.
1.llä osuudella Orm tekee laajan hukan rajoilla olevan lenkin, jolta palaa
itsenäisesti. Muuten vain pieniä poikkeamia. 1. kulma, jolla katkos
selviää lenkittämällä, muut jälkiuran mukaan. Makuista 3 merkkaa
selvästi pysähtyen ja nuuhkien yhdestä ei havaintoa. Kaadon nuuhkii ja
otti suuhun.

labradorinnoutaja, narttu, s. 17.9.2006

Rek. no FIN48198/06

Strongline's Hailstorm

VOI 1
48 pistettä

Eva-Maya Weurlander ja Jessica Järviniemi

Tuomari: Kari Kielo, ohjaaja Eva-Maya Weurlander
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 14 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Malena nuuhkaisee lähtömakausta ja istahtaa odottamaan ohjeita, luvan
saatuaan lähtee varmasti ja innokkaasti jäljelle. Työskentely on
ihanteellisella vauhdilla jälkitarkasti ja pääosin maavainulla hyvin
etenevää, ensimmäisellä ja toisella osuudella tosin pysähtelee joitakin
kertoja miettimään hetkeksi jatkaen kuitenkin oma-aloitteisesti. Koko
matkan pitää myös hyvin yhteyttä ohjaajaan vilkaisemalla vaikeissa
maastokohdissa taakseen, nämä eivät haittaa etenevyyttä. Toisella
osuudella kahteen otteeseen kaksi pientä tarkistusta jäljen sivuille ja
viimeisellä osuudella käy tarkistamassa jäljentekijöiden sivupiston
selvittäen itsensä varmasti takaisin jäljelle. Makauksilla pysähtyy
selvästi ja kulmat tarkasti jäljen päällä, katkokulmalla
suunnantarkistuslenkit molempiin suuntiin ja varmasti suoraan uuden
osuuden alkuun. Kaadolle tulee jäljen päällä, pysähtyy tutkien sorkan
jonka hetken mietittyään tuo häntä iloisesti heiluen ohjaajalle.
Erinomainen suoritus saumattomasti yhteen toimivalta koirakolta.
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